Mendelova univerzita v Brně
Brno, 20. prosince 2017
Čj.: 24846/2017-922

Určeno:
všem součástem

NAŘÍZENÍ REKTORA č. 7/2017
Ceník ubytovacích služeb na kolejích Mendelovy univerzity v Brně, platný od 1. ledna 2018
Uvedené ceny jsou včetně 15 % DPH

1. UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ
1.1. Ceník ubytování studentů v rámci hlavní činnosti
a) Základní cena kolejného v akademickém roce v období výuky na základě smlouvy
o ubytování delší než jeden měsíc na pokojích určených pro tento účel ubytování.
Ubytování studenta v prezenční formě studia (bakalářské, magisterské, doktorandské)
a zahraničních studentů dle mezinárodních smluv (Erasmus, CEEPUS apod.).
I.

Koleje J. A. Komenského,
Budova A, buňkový systém v Kč/lůžko/noc

2-lůžkový pokoj v buňce ………..........115 Kč
2-lůžkový pokoj samostatný ...……….135 Kč

budova B, C, sociální zařízení a kuchyňka na patře v Kč/lůžko/noc
2 a 3-lůžkový pokoj…………………..…84 Kč
budova D, sociální zařízení a kuchyňka na pokoji
2-lůžkový pokoj………...................... 120 Kč
3-lůžkový pokoj ................................ 100 Kč
II.

Kolej Akademie, kuchyňka společná na patře, soc. zařízení v pokoji v Kč/l/noc
1-lůžkový pokoj………………………. 130 Kč
2-lůžkový pokoj………………………. 120 Kč
3-lůžkový pokoj………………………. 110 Kč

III. Koleje J. Taufera, buňkový systém v Kč/lůžko/noc
1-lůžkový pokoj ................................ 110 Kč
2-lůžkový pokoj ................................ 104 Kč
3 a více lůžkový pokoj………. ............ 99 Kč
IV. Koleje P. Bezruče v Lednici na Moravě v Kč/lůžko/noc
1-lůžkový pokoj…………………… .... 106 Kč
2-lůžkový pokoj…………………… ...... 95 Kč
3 a více lůžkový pokoj……… ............. 87 Kč
Pokud ubytovaný nesouhlasí s ubytováním další osoby na pokoji (v případě volné kapacity nebo se
odmítá přestěhovat k jinému ubytovanému) zvýší se daná cena ubytování o 50 Kč/noc za každé
další neobsazené lůžko na pokoji.
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b) Ubytování studenta v období letních prázdnin celý měsíc na prodlouženou smlouvu
o ubytování uzavřenou před 1. červnem daného roku
Ubytování v období prázdnin dle smlouvy uzavřené do 31. května
………………………………………………………základní kolejné (odst. 1.1a) mínus 10 Kč/lůžko/noc
c) Ubytování studenta v období letních prázdnin celý měsíc, pokud nebyl ubytován na
kolejích již před 1. červnem daného roku
Ubytování dle smlouvy uzavřené po 31. květnu….základní kolejné (odst. 1.1a) v období prázdnin
d) Student kombinovaného studia MENDELU na vyčleněné ubytovací kapacitě
……………..………………………………………………………………………………...230 Kč/lůžko/noc
e) Výměnné studentské praxe do 14 dnů délky pobytu na studentských pokojích
………………………………………………………………………………………..……...230 Kč/lůžko/noc
Ubytování bude poskytnuto na základě potvrzené Objednávky krátkodobého ubytování (k dispozici
na webových stránkách univerzity). Ubytování hostů bude zúčtováno vnitropodnikovým dokladem.
Pokud ubytovaný nesouhlasí s ubytováním další osoby na pokoji, zvýší se daná cena ubytování
o 50 Kč/noc za každé další neobsazené lůžko na pokoji.
1.2

Ceník ubytování studentů v rámci doplňkové činnosti

a) Host studenta na studentské lůžko v jeho pokoji, se souhlasem všech spolubydlících max. na
dobu 3 nocí.
Student mající podepsanou smlouvu na jinou kolej na studentské lůžko
………..……………………………………………………………….kolejné daného pokoje Kč/lůžko/noc
b) Krátkodobé ubytování studentů VŠ v době letních prázdnin
Hromadné ubytování studentů z jiných škol prostřednictvím děkanátu (proti potvrzení
děkana a seznamu)
Ubytování studentů a lektorů ze zahraničí i ČR prostřednictvím AIESEC, IAESTE aj.
studentských organizací (placeno hotově nebo na fakturu )....………………...230 Kč/lůžko/noc
2. UBYTOVÁNÍ HOSTŮ A ZAMĚSTNANCŮ UNIVERZITY
2.1 Ceník ubytování hostů a zaměstnanců univerzity v rámci hlavní činnosti
a) Krátkodobé ubytování hostů a zaměstnanců MENDELU
Ubytování bude poskytnuto na základě potvrzené Objednávky krátkodobého ubytování na
kolejích (k dispozici na webových stránkách univerzity) doložené smlouvou.
Ubytování hostů bude zúčtováno vnitropodnikovým dokladem.
Ubytování zaměstnanců MENDELU musí souviset s plněním jejich pracovních úkolů a bude
zúčtováno vnitropodnikovým dokladem nebo v hotovosti po prokázání pracovního vztahu
k univerzitě.
Pokud ubytovaný nesouhlasí s ubytováním další osoby na pokoji, zvýší se daná cena ubytování
o 50 Kč/noc za každé další neobsazené lůžko na pokoji.
Cenová skupina
I. kategorie (rektorské pokoje apod. s TV)
II. kategorie (buňkový systém, vl. soc.
zař)
III. kategorie (společné soc. zařízení)
Ceny jsou za lůžko/noc
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A (bez snídaně)
300,-Kč

B (se snídaní)
410,-Kč

250,-Kč

360,-Kč

220,-Kč

330,-Kč

b) Přechodné dlouhodobé ubytování (delší než 1 měsíc) zaměstnance MENDELU nebo
zahraničního lektora, resp. výzkumného pracovníka, na základě smlouvy o ubytování
uzavřené na základě prokázání pracovního vztahu k univerzitě
Ubytování na lůžkové kapacitě určené studentům za ceny uvedené v odst. 1.1.a)
…………………………………………………………………………………...….…….základní kolejné.
Možno realizovat pouze v případě volné lůžkové kapacity určené studentům.
Při poskytnutí více lůžek pracovníkovi na jeho vlastní žádost, zvýší se daná cena ubytování
o 50 Kč/noc za každé další neobsazené lůžko na pokoji.
2.2 Ceník ubytování hostů a zaměstnanců univerzity v rámci doplňkové činnosti
a) Ubytování hostů a zaměstnanců MENDELU
Ubytování pracovníků resortu MŠMT ČR, jiných vysokých škol a univerzit v rámci služebních
cest a pobytů.
Krátkodobé ubytování hostů rektora, děkanů, vedoucích ústavů.
Ubytování zaměstnanců MENDELU uskutečňované ze soukromých důvodů zaměstnanců.
Ubytování bude poskytnuto na základě potvrzené Objednávky krátkodobého ubytování na
kolejích (k dispozici na webových stránkách univerzity) doložené smlouvou nebo jiným
dokladem, eventuálně prohlášením.
Pokud ubytovaný nesouhlasí s ubytováním další osoby na pokoji, zvýší se daná cena ubytování
o 50 Kč/noc za každé další neobsazené lůžko na pokoji.
Cenová skupina
I. kategorie (rektorské pokoje apod. s TV)
II. kategorie (buňkový systém, vl. soc. zař)
III. kategorie (společné soc. zařízení)
Ceny jsou za lůžko/noc

A (bez snídaně)
500,-Kč
310,-Kč
220,-Kč

B (snídaně bufetová)
610,-Kč
420,-Kč
330,-Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ředitelka SKM je oprávněna na základě zdůvodněného požadavku vedoucího příslušné koleje
rozhodnout o ceně ubytování stanovené i jinak (např. hromadné ubytování, mimo letní sezonu,
v případě doplňkových služeb za ubytování apod.).
Tímto nařízením se vydává v úplném znění Ceník ubytování na kolejích MENDELU, platný
a účinný od 1. ledna 2018.
Ruší se Rozhodnutí rektora č.19/2016.

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor
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